
352. fundur Skólunefndur ¡',S
29. iøní'tur 2020

Mættir: Böðvar Jónsson formaður, Helga María Finnbjörnsdóttir, Rósa Dögg

Þorsteinsdóttir, áheyrnarfulltrúarnir Gunnar Valdimarsson og Anna

Sigríður Jóhannesdóitir og Kristj án Ásmundsson skólameistari.

Formaður setti fund og síðan var gengið til dagskrár.

Dagskrá Upphaf annar.
Strætóferðir við FS

Nybyggingin
Önnur máI.

1. Upphafannar.
Skólameistari sagði frá upphafi vorannar og breytingum á starfsliði. Nemendur í

dagskóla 
"ru 

,r- S30 og um 100 grunnskólanemendur stunda nâm i einstökum

afO"ngum. Skólameistari sagði einnig frá kaupum á tækjum og búnaði. Verið er að

vinnã að því að þ¡fða áfangálysingar á sjúkraliðabraut á pólsku en stefnt er að því að

byrja me$ nam-át brautinni ffrir pólskumælandi næsta haust en námið fer fram ét

íslensku. Þetta verkefni er unnið ffrir styrk til verkefna á Suðurnesjum.

2. Strætóferðir við FS.

Rætt um strætóferðir við skólann en búið er aö leggja stoppistöð við skólann niður en

það hefur valdið því að nemendur sem nota strætó mæta margir of seint í fursta tima át

¡¡orgnurru. Málið rætt og áhersla lögð á að málið verði leyst. Skólanefnd l¡fsir

uo.rtrigðu- með að ekki hafi verið haft samráð við skólann þegar breytingar voru

geróar-â leiðakerfi og þær megi ekki verða til þess að nemendur skólans noti síður

ãhenningssamgöngui. Nefndin mælist til þess að skólinn fái fulltrúa í frekari vinnu

vegna skipulags strætóferða.

3. Nybyggingin.
Synt myndúuø meO hugmyndum að viðbyggingu með félagsqfmi ffrir nemendur.

Almennt rætt um s'rirhugaða viðbyggingu og undirbúning vegna hennar.
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4. Önnur máI.
a) Skólameistari sagði frá því að verið er að vinna viðbragðsáætlun vegna
óvissuástands varðandi j arðhræringar við Grindavík.

b) Rætt um neteineltismál sem hafa verið að koma upp meðal nemenda skólans að

undanfürnu. Ætlunin er að kalla nemendur á sal og ræða um einelti og þau viðhorf sem

þar koma fram.

c) Anna Sigríður sagði frá því að stjórn foreldrafélagsins ætlar að standa ffrir
S'rirlestri um skaðleg efni 6. febrúar.

Fleira ekki gert og fundi slitið.
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